
  تأکید چندباره جریان های سیاسی عراق 
به وقوع تقلب در انتخابات پارلمانی

گروه های هماهنگی شیعه عراق در نشست خود با 
نماینده دبیرکل سازمان ملل در این کشور بر داشتن 
مدارکی محکم در اثبات وقــوع تقلب در انتخابات 

پارلمانی تأکید کردند.
 گروه های هماهنگی شیعه عراق بخشی از جزئیات نشست 
خود با نماینده دبیرکل سازمان ملل درباره نتایج انتخابات را 
اعالم کردند. به گزارش ایسنا، در بیانیه آنها آمده: »ما به مردم 
عراق و جامعه بین المللی اعالم می کنیم اسناد واضح و موثقی 

را درباره مشــکل بزرگی که در روند انتخابات ایجاد شده، در 
اختیار داریم که بی تردید نشان دهنده وقوع عملیات سرقت 
هدفمند آرا است و در نشست اخیر با »جنین پالسخارت«، 
نماینده دبیرکل ســازمان ملل در عراق آن را اعالم کردیم.« 
همچنین، مردم عراق روز جمعه برای پنجمین هفته متوالی 
در مقابل »منطقه سبز« واقع در بغداد تظاهرات کردند. این 
تظاهــرات در اعتراض به نتایج انتخابــات پارلمانی و اصرار 
کمیساریای عالی انتخابات بر صحت کامل نتایج، برگزار شد.

 گزینه های رژیم صهیونیستی 
برای انتخابات ریاست جمهوری لیبی!

رسانه لبنانی با اشاره به نامزدی»خلیفه حفتر« و 
»سیف االسالم قذافی« برای انتخابات ریاست جمهوری 
لیبی که هر دو خواســتار نزدیکی به صهیونیست ها 

هستند نوشته، این دو نامزدهای تل آویو هستند.
با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
لیبی و نام نویســی افراد جهت رقابت در رخدادی که مردم 
امیدوارند بتواند به بحران ۱۰ ساله در این کشور تا حدودی 
پایان دهد، رژیم صهیونیستی نیز با برنامه و به شکل فعال وارد 

این عرصه شده است. به گفته منابع آگاه، رژیم صهیونیستی 
قصد حمایت وسیع از خلیفه حفتر فرمانده نیروهای موسوم 
به »ارتش ملی لیبــی« را دارد و همزمان رایزنی هایی نیز با 
سیف االسالم قذافی پسر رهبر مقتول لیبی انجام داده است. 
به نوشــته روزنامه لبنانی االخبار، رژیم تل آویو به امید اینکه 
لیبی به جمع کشورهای سازشگر با این رژیم بپویندد، برنامه 
انتخاباتــی خود را در لیبــی پیش می برد و همزمان حفتر و 
قذافی کانال های ارتباطی با رژیم صهیونیستی ایجاد کرده  اند. 
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توصیه آمریکا به عربستان در آستانه آزاد شدن مأرب

شما که از ما قوی تر نیستید
مثل ما که از افغانستان خارج شدیم، از یمن خارج شوید

  ژاپن رقم سنگینی 
برای بودجه نظامی اش اختصاص داد

  طالبان تحصیل زنان را 
قانونی اعالم کرد

با اشاره به تورم، کمبود سوخت و بحران زنجیره تأمین کاال

مک کارتی: آمریکا در بحران است

توهم امپراطوری اردوغان عود کرد؛ رونمایی از نقشه جهان تورانی!

سرویس خارجی-
در  جمهوری خواهان  رهبر  مک کارتی«  »کوین 
مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به افزایش نرخ 
تورم ، کمبود سوخت و بحران در زنجیره تامین کاال 
وضعیت این کشور را »بحرانی« توصیف کرده است.
بحران اقتصــادی در آمریکا از جملــه افزایش نرخ 
تورم در برخی کاالها از جمله اقالم خوراکی و ســوخت، 
انتقادها از عملکرد دولت بایدن را افزایش داده اســت. بر 
اساس گزارش رسانه های این کشور تورم افسار گسیخته 
در این کشور در 3۰ سال گذشــته بی سابقه بوده است. 
از ســوی دیگر به گزارش »اویل پرایس«، در حال حاضر 
آمریکا با بزرگ ترین بحــران در تأمین حامل های انرژی 
خود روبه رو اســت به گونه ای که قیمت هر گالن بنزین 
در منطقه »گوردا اســپرینگز« به 8.5 دالر رسیده است، 
در واقع مردم این منطقه مجبور هستند به ازای هر لیتر 
بنزین چیــزی حدود 6۰ هزار تومان پول پرداخت کنند.
)هــر گالن حدود 4 لیتر اســت( این منطقه که در ایالت 
کالیفرنیا واقع شده از جمله مناطقی است که گردشگران 
از سراســر آمریکا برای دیدن چیزهای جــذاب به آنجا 
می روند. »کویــن مک کارتی« رهبر جمهوری خواهان در 
مجلس نمایندگان آمریکا نیز در جریان جلســه پرسش 
و پاســخ هفتگی خود، با اشاره به مشکالت اقتصادی این 
کشور، وضعیت آمریکا را بحرانی توصیف کرد. او در پیامی 
توئیتری بخشــی از سخنان خود را منتشر کرد و نوشت: 
»کشور ما در بحران اســت: تورم، قیمت بنزین، زنجیره 
تأمین؛ دموکرات ها در کنگــره -به ویژه این هفته- برای 

کاهش هریک از این فشــارها چه کردنــد؟«. او در ادامه 
نوشت: »جواب این است: مطلقاً هیچ.«

اختالف در کاخ سفید
خبــر دیگر از آمریکا اینکه در پی انتشــار گزارش هایی 
از بروز اختالفــات داخلی در میان کارکنــان دفتر »کاماال 
هریس«، معاون رئیس جمهور آمریکا رسانه ها گزارش داده اند 
»اشــلی اتین«، مدیر روابط عمومی او از ســمتش اســتعفا 

می کند. »اتین«، ســابقاْ از کارکنان دفتر »نانسی پلوسی«، 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بود اما اندکی بعد از پیروزی 
جو بایدن به تیم کاماال هریس پیوست. او در آن زمان گفته 

بود که تنها یک سال با تیم هریس همراه خواهد بود.
»اتین« در این ســمت وظیفه تنظیــم فعالیت های 
رسانه ای هریس و ارتقا وجهه او در میان عموم را به عهده 
داشــت. در هفته های گذشــته گزارش هایی از وضعیت 

نامناسب هریس در دولت بایدن، اختالفات میان کارکنان 
او و به حاشــیه رانده شدن او توسط بایدن در رسانه های 
آمریکا منتشر شده است. شــبکه تلویزیونی فاکس نیوز 
هــم روز پنجشــنبه گزارشــی از افزایــش تنش ها بین 
رئیس جمهور آمریکا با هریس منتشر کرده و مدعی شده 
بود بایدن ممکن اســت فردی جدید را به عنوان معاون 
خودش انتخاب کند. گزارش فاکس نیوز سه روز بعد از آن 
منتشر شد که ســی ان ان در گزارشی مفصل اعالم کرده 
بــود دفتر »جو بایدن« و حلقه افــراد نزدیک به »کاماال 
هریس« دچار اختالفاتی کم ســابقه شده اند. طبق نوشته 
ســی ان ان هریس و نزدیکان او گمان می کنند که معاون 
رئیس جمهور در جایگاه مناســب خودش در دولت قرار 

ندارد و به حاشیه رانده شده  است. 
 ترامپ: تا سال 2024 

چیزی از آمریکا نمی ماند
رئیس جمهور ســابق آمریکا هم ضمــن بیان اینکه 
کشــورش مایه خنده در جهان شــده، گفت که در حال 
حاضر به پیروزی در انتخابات ۲۰۲4 فکر نمی کند زیرا تا 
سه سال دیگر آمریکایی وجود نخواهد داشت. به گزارش 
فارس، »دونالــد ترامپ« گفت: »افــراد خوب زیادی به 
من می گویند، )انتخابات( ســال ۲۰۲۰ را فراموش کنید. 
شــما پیروز خواهید شد، شما در نظرسنجی ها بسیار باال 
هستید، شــما پیروز خواهید شد، من می گویم ما تا سه 
سال دیگر کشوری نخواهیم داشت... این مرد ]بایدن[ این 
کار را در ۹ ماه انجام داد... آمریکا بزرگ نیست. آمریکا در 

تمام دنیا مایه خنده است.«

رهبر حزب حرکت ناسیونالیســت ترکیه در 
اقدامی جنجالی ، نقشه ای را تحت عنوان »جهان 
ترک« به رئیس جمهور ترکیــه هدیه داد که در 
آن بخش هایــی از ایران، عراق و روســیه را به 
قلمروهای ترکیه ملحق کرده است! اردوغان هم 
با آن نقشه کذایی، جلوی عکاس ها   لبخند زنان 

ژست گرفت!
رجب طیــب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در بیش 
از یک دهه گذشــته رویای احیای امپراتوری عثمانی را 
داشــته است. این رویا باعث شــده تا ترکیه در سوریه، 
عراق و خیلی دیگر از کشورها به اشکال مختلف دخالت 
کند. نتیجه این اقدامــات مداخله جویانه نیز هم باعث 
ناامن شــدن مرزهای ترکیه شــده و هم کاهش شدید 
ارزش پول ملی ترکیه را به دنبال داشــته است. چرا که 
وی هزینه های زیادی بــرای حمایت از این رویا که به 
سراب شبیه است متحمل شده است. در ادامه اقدامات 
نوعثمانی گــری اردوغــان، »دولت باغچــه لی« رهبر 
حزب حرکت ناسیونالیست ترکیه در اقدامی جنجالی، 
نقشه ای را تحت عنوان نقشه »جهان ترک« به »رجب 
طیب اردوغان« رئیس جمهــور ترکیه هدیه داد که در 
آن تمامی قلمروهای کشــورهای دیگر را که ترک زبان 
هستند یا اقلیت های ترک و مسلمان دارند، جزء قلمرو 

کشور ترکیه محسوب کرده است!
اقدام »باغچه لی« وتایید عملی این اقدام از ســوی 
اردوغان، واکنش رســانه های زیادی را به همراه داشته 
طوریکه یک رسانه یونانی )To BHMA( در واکنش 
به این خبر نوشــته، این نقشه که ایده های نئوعثمانی 
و مداخالت خارجــی اردوغان را به تصویر می کشــد، 
فهرست بلندباالیی از کشورهای بالکان و آسیای مرکزی 
و روســیه تا بخش هایی از چین با اقلیت های مسلمانان 
اویغــور را به عنــوان »ســرزمین های ترکیه« نمایش 

می دهــد و این هدیه ای بود که باغچــه لی به اردوغان 
داد. در این گزارش آمده اردوغان سال هاست که تالش 
می کند تا در قومیت های ترک و مســلمان را در بالکان 
و به ویژه بلغارستان و آلبانی تغییراتی را به وجود آورد.

تصویری که در آن نقشــه نمایش داده شــده در 
کاخ ریاســت جمهوری در آنکارا گرفته شــده اســت؛ 
جایی که اردوغان و باغچه لی یک نشست 45 دقیقه ای 
درباره تحوالت سیاســی و عملکرد ائتالف خود برگزار 
کردند. در این گزارش همچنین نوشــته شده اردوغان 
اغلب خــود و ترکیه را به عنوان حامی جهان اســالم 
در منطقه وســیع تری که زمانی تحت ســلطه عثمانی 
بود، معرفی کرده اســت. روزنامه »ینی شــفق« ترکیه 
نیز در واکنش به این اقدام جنجالی باغچه لی نوشــت: 
»رئیس جمهــور )رجب طیــب( اردوغان و رئیس حزب 
حرکت ناسیونالیست )دولت( باغچه لی، با نقشه جهان 

ترکیه ژست گرفته اند.«
از طــرف دیگر، روزنامه »ینی آکیت« ترکیه نیز در 

این خصوص گزارش کرده باغچه لی در جریان نشست 
با اردوغان، نقشــه »جهان تــرک« را به رئیس جمهور 
ترکیه هدیه داد؛ نقشــه ای که جهــان را تکان داد. در 
این گزارش آمده »این نقشــه کــه از دریای آدریاتیک 
تا چین امتــداد دارد، در عناوین روزنامه های روســیه 
نیز قرار گرفت و رســانه های روس با انتشار این تصویر 
گزارش کردند که این هدیه حاوی یک پیام است. حزب 
حرکت ناسیونالیست تصریح کرد که باغچه لی این نقشه 
را طراحــی و در ایــن خصوص اعالم کــرده: باغچه لی 
نقشــه جهان ترک را که بــرای مدت ها بر روی آن کار 
کرده اســت و به طور ویژه طراحی و ترســیم کرده، به 
عنوان پرچمی که باید از نســلی به نســل دیگر دست 
به دســت شــود، به وجدان ترکی و به خرد باالی ملت 

ترکیه سپرد.«
تظاهرات علیه بحران اقتصادی در ترکیه

در حالــی کــه اردوغان غرق در رویــای خود بود، 
مــردم در یکی از شــهرهای ترکیــه و در اعتراض به 

افزایش تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی، تظاهرات 
کردند. افزایش تورم و گرانی کاالها و هزینه زندگی در 
ترکیه، تعداد زیادی از کارگران را به خیابان ها کشــیده 
و می گویند کــه نمی توانند معاش خود را تأمین کنند. 
پایگاه خبری مســتقل »بیانِت« در ایــن باره گزارش 
داده که: »هزاران کارگر به  همراه اعضای کنفدراســیون 
اتحادیه های کارگری مترقی ترکیه )DİSK( در ازمیر 
به خیابان ها آمدند و خواستار برابری در درآمد و مالیات 
شدند.« بر اساس این گزارش، نماینده این کنفدراسیون 
در منطقه دریای اژه همچنین خواســتار اعتصاب یک 
روزه در آســتانه مذاکرات درباره حداقل دستمزد شد. 
به نوشته بیانت، کارگرانی که روز پنجشنبه با فراخوان 
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ترکیه در استان ازمیر 
به خیابان ها آمدند، در این تجمع گفتند: »ما نمی توانیم 
هزینه های زندگی خود را تامین کنیم.« تعداد تظاهرات 
کننــدگان در میدان جمهوریت شــهر ازمیر »هزاران 
نفر« اعالم شده که »علیه دولت رجب طیب اردوغان« 
شــعارهایی مانند »شــغل، نان، آزادی«، »بودجه برای 
کارگر، نه برای کاخ«، »اتحاد کارگران پایتخت را تنبیه 
خواهد کرد«، »دولت مرگ بر تو«، »دســتمزد انسانی 
می خواهیم« سر می دادند. آنها خواستار استعفای دولت 

اردوغان هم شدند.
ایــن تظاهرات بعــد از آن رخ داده که ارزش واحد 
ملــی پول ترکیه )لیر( در برابــر دالر، در پی تنش زایی 
اخیر دولت اردوغان با کشــورهای اروپایی و آمریکا، در 
سراشیبی ســقوط قرار گرفته و بر اساس گزارش ها به 
کمترین ســطح تاریخی ۱۰.۹۱ لیــر در برابر یک دالر 
رسیده اســت. رئیس جمهور ترکیه همچنین چند روز 
پیش با انتقاد از احزاب مخالف این کشــور گفت که در 
صورت شکست در انتخابات آتی، در ترکیه هرج و مرج 

رخ می دهد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش طالبان با اعالم اینکه 
»تحصیل حق مسلم اسالمی و قانونی زنان است«، تاکید کرده 
طالبان هیچ مشکلی با این مسئله ندارد. پیش از این خبرهایی 
 از جلوگیری از تحصیل خانم ها از ســوی طالبان منتشر 

شده بود.
در حالی که پیش از این اخبار و گزارش های متعددی منتشر 
شده بود که طالبان مانع تحصیل دختران می شوند اما »نوراهلل منیر« 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش طالبان با اظهار اینکه تحصیل 
حق مسلم اسالمی و قانونی زنان است و طالبان با آن هیچ مشکلی 
ندارد، مدعی شــده تالش برای بازگشت همه دختران به مدارس 
ادامه دارد. وی گفت که پس از به قدرت رســیدن طالبان، وزارت 
آمــوزش و پرورش نیز بطور تدریجی کارش را آغاز کرد و مدارس 
را تا کالس ششم بازگشایی نمود و پس از دو هفته مدارس پسرانه 
 در سراسر کشور باز شد و اکنون نیز درس های آنها به شکل عادی 

ادامه دارد. 
 تســنیم هم نوشــته، »منیر« درباره حق تحصیل دختران به 
خبرگزاری دولتی »باختر« گفته: »برای  تحصیل زنان باید طرحی 
موجود باشــد و آموزش در یک جامعه اسالمی باید در چارچوب 
اسالمی انجام شود.« سرپرست وزارت آموزش و پرورش طالبان با 
اظهار اینکه در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از اداره های این وزارت 
فعال هستند، تاکید کرد: »امارت اسالمی متعهد به تحصیل زنان 
اســت و رهبران و علمای دین روی یک طرح جامع کار می کنند 
که هم با فرهنگ افغانســتان و هم با شریعت اسالمی ما مطابقت 
داشــته باشــد و در عین حال مورد پسند اکثریت ملت ما باشد و 

براساس آن روند تعلیم زنان آغاز خواهد شد.«
 وی با اظهار اینکه تمرکز دولت سابق افغانستان تنها بر آموزش 
زنان شهرنشین و نادیده گرفتن زنان روستانشین را از ناکامی های 
آنها دانســت و خاطرنشــان کرد که طالبان در کنار شــهرها، در 
 همه مناطق کشــور بر تعلیم و تحصیل زنان تاکید دارد و به آن 

متعهد است. 

 157کشــور به پیش نویس قطعنامه حاکمیت دائمی 
فلسطین بر اراضی اشغالی فلسطینی رای دادند. همزمان 
خبر رسیده اسیر بیمار فلسطینی به علت اهمال پزشکی 

به شهادت رسیده است.
سازمان ملل پیش نویس قطعنامه »حاکمیت دائمی فلسطین بر 
اراضی اشغالی فلسطینی از جمله بیت المقدس شرقی و حاکمیت 
شهروندان عرب بر منابع طبیعی جوالن اشغالی سوری« را تصویب 
کرد. ۱57 کشــور به این پیش نویس رای مثبت داده و در مقابل 
آمریکا، رژیم صهیونیستی، کانادا، نایرو، میکرونزیا، جزایر مارشال 

و پائوال با آن مخالفت کرده و ۱4 کشور رای ندادند. 
در این پیش نویس که کمیته مسائل اقتصادی و مالی سازمان 
ملــل آن را تدوین کرده، آمده: »اقدامات اســرائیل در ســاخت 
دیوار حائل و شهرک  ســازی ها در کرانــه باختری از جمله بیت 
المقدس نقض قوانین بین المللی اســت و مردم فلســطین را از 
منابع طبیعی شــان محروم می کند.« در این پیش نویس از رژیم 
صهیونیستی خواسته شده تا به تصمیم صادره از دادگاه الهه در 
غیر قانونی بودن ســاخت دادگاه الهه پایبند باشد. همچنین بر 
درخواست پیشین شــورای امنیت در قطعنامه ۲334 در تمایز 
قائل شــدن میان اراضی صهیونیستی و اراضی اشغالی فلسطین 

تاکید شده است. 
در این پیش نویس همچنین از دبیرکل سازمان ملل خواسته 
شــده تا در نشست آتی گزارشــی درباره اجرای این قطعنامه و 
سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از منابع طبیعی فلسطینی ها در 
اراضی اشــغالی ارائه دهد. تجربه تاریخی و سیاسی می گوید، نه 
رژیم صهیونیستی به این قطعنامه ها عمل خواهد کرد نه غربی ها 
میلی به افزایش فشــار بــه این رژیم منحــوس دارند و چنین 
قطعنامه هایی، صرفا برای این تصویب می شــوند که گفته شود، 

سازمان ملل وابسته نیست.
عملیات استشهادی

اما کشــتار فلسطینی ها کاری اســت که صهیونیست ها، به 
دلیل داشتن همان حمایت های غرب و سازمان ملل، خوب انجام 
می دهند. نظامیان رژیم صهیونیستی شامگاه چهارشنبه به سمت 
یک جوان فلســطینی در جاده »الواد« منتهی به مسجداألقصی 
تیراندازی کردند. رسانه های رژیم صهیونیستی می گویند این جوان 
فلســطینی با سالح سرد دو نظامی صهیونیست را زخمی کرده 
بود شــاهدان عینی هم گفته اند نظامیان صهیونیست به سمت 
این جوان فلسطینی تیراندازی کرده و او را به شهادت رساندند. 
از سوی دیگر صبح پنجشــنبه اسیر فلسطینی »صالح عابد 
العمور« در نتیجه اهمال پزشکی صهیونیست ها به شهادت رسید. 
بر اساس گزارش خبرگزاری »سما«، العمور که از اهالی نوار غزه 
بود در ســال ۲۰۰8 بازداشت شده و به ۱۹ سال زندان محکوم 
شده بود. اخیرا باشــگاه »االسیر« ویژه رسیدگی به امور اسرای 
فلسطینی درباره وضعیت وخیم این اسیر فلسطینی هشدار داده 
بود. العمور اخیرا در نتیجه وخامت وضعیت سالمتی اش از زندان 
به بیمارستان »عسقالن« و از آنجا به بیمارستان »سوروکا« منتقل 

شده بود و تحت عمل جراحی سختی قرار گرفت. 
باشــگاه االسیر پیش از شهادت العمور، اداره امور زندان های 
رژیم صهیونیستی را مسئول جان این اسیر دانسته بود و خواستار 
مداخله فوری نهادهای حقوقی بین المللی برای آزادی او شــده 
بود. حدود یک ماه پیش نیز، باشــگاه االســیر اعالم کرد، آزاده 
فلســطینی »حسین مسالمه« که دوران سختی را در زندان های 
رژیم صهیونیستی گذراند در بیمارستان »االستشاری« رام اهلل به 

شهادت رسید.

رسانه های ژاپن گزارش کردند، این کشور تصمیم گرفته هزینه های 
دفاعی بی سابقه ای را در بودجه اضافی که انتظار می رود همراه با بسته 

محرک اقتصادی اعالم شود، به ثبت برساند.
این اقدام از سوی دولت توکیو در حالی صورت می گیرد که »شینزو آبه«، 
نخست وزیر اسبق ژاپن افزایش در بودجه نظامی را به شکلی ملموس آغاز کرده 
بود. این تحوالت همزمان شــده با اینکه توکیو و متحدانش غربی اش شــامل 
آمریکا، انگلیس و اســترالیا به افزایش نفوذ نظامی  در منطقه آسیا-پاسیفیک 

توسط چین واکنش نشان می دهند.
به گزارش ایســنا، خبرگزاری »کیودو« جمعه گزارش داد، ژاپن به دنبال 
اختصاص دست کم 77۰ میلیارد ین )6.74 میلیون دالر( برای امر دفاعی در 
بودجه مکمل خود است که بخشی از بسته محرک اقتصادی را که دیروز نهایی 
 شد، در بر می گیرد. این خبرگزاری ژاپنی همچنین گزارش کرد، این مبلغ که 
بیشــترین مقدار برای دفاع در بودجه تکمیلی است، شامل هزینه موشک ها و 
هواپیماهای گشــت زنی و تقویت قابلیت های دفاعی در نزدیکی جزایر جنوب 

غربی ژاپن می شود.
گفتنی است، ژاپن مدت ها متعهد بود که بودجه  نظامی خود را در حد یک 
درصــد از تولید ناخالص داخلی نگه دارد؛ عددی که نگرانی در داخل و خارج 
از کشور را در مورد احیای نظامی گری که این کشور را وارد جنگ جهانی دوم 
کــرد، کاهش بدهد؛ اما با افزایش نگرانــی از حضور و قدرت گرفتن چین در 
دریای مورد مناقشه چین شرقی، حزب حاکِم »لیبرال دموکرات« ژاپن هدفی 
را برای هزینه ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی یا بیشتر برای ارتش در برنامه 

سیاست خود گنجاند.
گفته می شود، وزارت دفاع ژاپن برای یک جنگنده رادارگریز ساخت داخل 
و موشک هایی که می توانند بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر طی کنند، پول نیاز دارد و 
این در حالی است که این کشور همچنین در حال ایجاد قابلیت های سایبری، 

فضایی و جنگ الکترومغناطیسی است.

سرویس خارجی-
به دنبال توصیه ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا به عربســتان برای آغاز مذاکره در یمن، 
ســردبیر روزنامه البنا اعالم کرد فحوای توصیه 
آمریکا به سعودی ها این است: »کاری را که ما در 
افغانستان انجام دادیم انجام دهید. نه شما از ما 

قوی تر هستید نه آنها از طالبان ضعیف تر.«
پس از اینکه »کریستین جیمس« سخنگوی وزارت 
امور خارجــه آمریکا در گفت وگو با روزنامه ســعودی 
»البالد« بر آغاز مذاکره با هدف جلوگیری از شکســت 
سنگین ائتالف سعودی-آمریکایی در مرکز یمن تأکید 
کــرد و گفت:  »ما معتقدیم که عربســتان با تهدیدات 
بزرگــی در خاک خود مواجه اســت. ما به همکاری با 
این کشور برای کمک به سعودی ها در تقویت ]پدافند[ 
هوایی شان پایبند هســتیم« برخی کارشناسان آن را 
مرتبط با پیروزی مهم انقالبیون یمن در مارب دانسته 

و به تحلیل مواضع اخیر آمریکا پرداختند. 
ایــن اظهارات ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا 
همزمان شــده با گــزارش منابع خبری دربــاره آغاز 
شــمارش معکوس برای آزاد ســازی استان بسیار مهم 
مأرب. جیمس گفته بود: »وقت آن رســیده است که 
حوثی ها برای از سر گرفته شدن مذاکرات سیاسی نبرد 

را متوقف کنند«. 
»ناصر قندیل« ســردبیر روزنامه البناء لبنان یکی 
از این کارشناسانی اســت که به تحلیل تحوالت یمن 
و موضع گیری های جدیــد آمریکایی ها پرداخته و در 
یادداشتی با اشاره به جدیدترین تحوالت در عرصه یمن 
و زمزمه هــای آمریکا بر لزوم پایان دادن به جنگ یمن 
از سوی ائتالف ســعودی، نوشته »مواضع اخیر آمریکا 
نشان می دهد که واشــنگتن به ریاض توصیه می کند 
همان سیاستی که واشنگتن در قبال افغانستان گرفت 
و در نهایت ناگزیر به خروج از آن شــد را اتخاذ کند و 
هرچه سریعتر از یمن عقب نشینی کند...فحوای توصیه 
آمریکا به سعودی ها این اســت که، کاری را که ما در 
افغانستان انجام دادیم انجام دهید. شما نه از ما قوی تر 

هستید نه آنها از طالبان ضعیف تر.«
در این یادداشت با اشاره به مطالعات صورت گرفته از 
سوی اندیشکده های آمریکایی نیز آمده: »اندیشکده های 
آمریکایی کارگاه های بسیاری برای بررسی وضعیت در 
یمن به ویژه در ســایه تحوالتی که دیگر قابل کتمان 

نیست، اختصاص داده اند. گزارش های آنها نیز به صورت 
متفق القول از ســقوط دیر یا زود شهر مأرب به دست 
انصاراهلل حکایــت دارد. »دیوید شــنکر« معاون وزیر 
خارجه سابق آمریکا در یکی از کارگاه های تحقیقاتی در 
این خصوص، اذعان داشت که تسلط انصاراهلل بر مأرب 
قطعی اســت و این را بدترین سناریو برای واشنگتن و 
ریاض توصیف کرد و گفت که شکست در جنگ یمن 

یک خسارت و ضرر تمام عیار است.«
این نویســنده لبنانــی افزود: »اغلــب تحلیلگران 
و پژوهشــگران آمریکایی، وضعیت یمن را با وضعیت 
افغانستان در آســتانه خروج آمریکا مقایسه می کنند، 
وضعیت نیروهای عبدربه منصور هادی بهتر از اشــرف 
غنی نیست و عزم، سرسختی و قدرت انصاراهلل کمتر از 

آنچه که طالبان نشان داد، نیست. 
همان طــور کــه میــزان محاصره تحمیل شــده 
بر افغانســتان کمتــر از حد محاصــره در یمن نبود. 
آمریکایی ها با وجود این که در باره شرایط عقب نشینی 
اختــالف نظر دارنــد، می گویند قبــول دارند که این 
گزینه تلخ بود اما گریزناپذیــر بود. با توجه به وضعیت 
ناامیدکننده موجود، باقی  ماندن برای ۲۰ ســال دیگر 
صحنه را تغییر نمی داد، جز این که موجب هزینه بیشتر 

و گرفتن جان انسان های بیشتر می شد.«
بنــا بر این گزارش، برخی از این پژوهشــگران نیز 
می گویند، شــاید »جرج قرداحی« وزیر اطالع رســانی 
لبنان، آخرین کســی باشــد که از عبارت جنگ پوچ 

استفاده کرد تا جنگی را که در آن پیروزی یا شکستی 
وجــود ندارد، توصیف کند. زیرا این جنگ، دیگر امروز 
به جنگی با ضرر تضمین شــده، تبدیل شــده است و 
ســعودی ها دیگر فرصتــی برای گرفتــن تصمیم به 
عقب نشــینی ندارند و موضوع فراتر از حد صحبت در 
مورد یک فاجعه انسانی است. در واقع، این جنگ یک 

تغییر استراتژیک بزرگ ایجاد کرد.
گدایی ائتالف سعودی

از ســوی دیگر، نبرد نیروهای ارتش و کمیته های 
مردمی در یمن که اکنون به نزدیکی شهر مأرب )مرکز 
استان مأرب( رسیده، به روشنی نماد نتیجه بخش بودن 
مقاومت و ایســتادگی در برابر متجاوزان است. جنگ 
سعودی در یمن تا آنجا مغلوبه شده است که »صغیر بن 
عزیز« رئیس ســتاد مشترک آنچه ارتش دولت عبدربه 
منصور هادی خوانده می شــود و مقیم ریاض اســت، 
ناامید از ریاض، از این ســفارتخانه به آن ســفارتخانه 
می رود و دســت به دامان ســفرا و نمایندگان غربی و 
عربی شده است. در حالی که نیروهای مقاومت یمن با 
ادامه پیشــروی ها در جبهه جنوبی شهر مأرب، به پنج 
کیلومتری این شــهر رسیده اند و همزمان جبهه غرب 
مأرب را بار دیگر فعال کرده  و بخش هایی از بلندی های 
»بلق« و ســد مأرب را به کنترل خود در آورده اند، این 
عالی ترین مقام نظامــی دولت منصور هادی در جریان 
دیدار با نمایندگان و ســفرای فرانسه، انگلیس، مصر و 

آمریکا درخواست سالح و تجهیزات کرده است.

ایــن رفت و آمدها و خواهــش و تمناها به وضوح 
تفــاوت مقاومــت و تکیه بر قــدرت ایمــان و باور به 
خویشــتن در برابر گدایی و دســت درازی به ســوی 

قدرت های خارجی را نمایان می کند. 
شــخص »عبد ربــه منصور هــادی« در تاریخ ۱5 
آبان ماه در دیدار با »تیم لیندرکینگ« فرســتاده ویژه 
دولت آمریکا به یمن به صراحت گفته بود که »جلوی 
حوثی ها را بگیرید« و این دســت به دامن شدن ها در 
حالی اســت که در هفت سال گذشته دولت مستعفی 
از انواع حمایت های نظامی، لجســتیکی، سیاســی و 
اقتصادی بهره مند بوده و مقاومت یمن تحت شدیدترین 
محاصره، اکنون از انواع موشک های بالستیک و پهپادها 

برخوردار است.
ادامه پیوستن قبایل به انصاراهلل

همزمان با پیشروی چشمگیر ارتش و کمیته های 
مردمی یمن در استان مأرب، منابع یمنی خبر دادند که 
یک هیئت از قبایل »جبل مراد« در استان مأرب یمن 
بعد از ظهر پنجشــنبه به دیدار »عبدالملک الحوثی« 
رهبر انصاراهلل رفتند. شبکه خبری المسیره گزارش داد، 
الحوثی در این دیدار از این قبایل خواست که امنیت و 
صلح و ثبات را در مناطق مختلف یمن افزایش دهند و 

برای حل مشکالت داخلی، همکاری کنند. 
رهبــر انصاراهلل ضمــن قدردانی از ایــن قبایل، از 
آگاهی و مخالفت آنان برای تــداوم در میان نیروهای 
ائتالف متجاوز سعودی-اماراتی سپاسگزاری کرد. رهبر 
انصاراهلل خاطر نشــان کرد، تصمیــم قبایل جبل مراد 
برای حمایت از کشــور یمن، یک تصمیم ملی گرایانه، 
 شــجاعانه، آزادانه و شــرافتمندانه بــود. وی گفت که 
هرکس، در صفوف ائتالف متجاوز قرار داشته باشد، به 

کشورش آسیب می زند.
در همیــن ارتباط، یک هیئت از قبایل شــهرهای 
»العبدیه«، مأرب و شــبوه اوایل آبان ماه جاری با رهبر 
جنبش انصــاراهلل دیدار کرد. الحوثــی در جریان این 

دیدار، دستور داد که اسرای شهر العبدیه آزاد شوند. 
وی از مسئوالن محلی حاضر در استان های مأرب 
و شــبوه خواست که در مناطق آزاد شده به شهروندان 
توجه داشته باشند. الحوثی از ساکنان العبدیه و تمامی 
مناطق آزاد شــده نیز خواســت که صلــح عمومی را 
بپذیرند و با حکومت مرکزی همکاری کنند تا امنیت و 

ثبات در این کشور برقرار شود.

همزمان با افزایش شــدید موارد ابتال به کرونا در آلمان و عبور 
فوتی های روزانه از 264 نفر، دولت این کشور وضعیت اضطراری ملی 

اعالم کرد.
4۰ روز بیشــتر تا آغاز سال نوی میالدی زمان باقی نمانده و شیوع موج 
جدید کرونا در اروپا در آســتانه کریســمس مقامات اتحادیه اروپا را به شدت 
نگران کرده اســت. گفته می شــود در آلمان اوضاع به شــدت بحرانی است. 
رئیس انســتیتو رابرت کخ آلمان ضمن ابراز نگرانی درباره شرایط موجود اعالم 
کرده کریســمس بسیار بدی در انتظار شهروندان است. »انستیتو رابرت کخ« 
آلمان صبح دیروز از ابتالی 65 هزار و 37۱ مورد جدید ابتال به کرونا در خبر 
داد که رکورد باالی جدیدی از ابتدای شروع این بحران در این کشور محسوب 
می شود. بر اساس این گزارش فوتی های روزانه کرونا در آلمان نیز از ۲64 نفر 

عبور کرده است.
 وزیر بهداشــت آلمــان دیروز)جمعه( بــه دلیل افزایش شــدید موارد 
 ابتــال به ویروس کرونا در این کشــور، وضعیت اضطراری ملــی اعالم کرد.  

مرگ و میر روزانه ویروس کرونا در آلمان، صنعتی ترین کشور اروپا طی هفته 
اخیر بیشــترین افزایش را در بیش از پنج ماه گذشــته داشته و قانون گذاران 
این کشــور در حال مباحثه درباره چگونگی مهار موج چهارم این همه گیری 
هستند. براساس گزارش بلومبرگ با کمتر از 7۰ درصد واکسیناسیون کامل در 
برابر این بیماری، بزرگترین اقتصاد اروپا از همتایان غربی مانند اسپانیا، ایتالیا 
و پرتغال عقب مانده و باعث شــده آلمان با موج شیوع جدید مواجه شود. این 
درحالی اســت که آلمان اعالم کرده قصد دارد افرادی که واکسینه نشده اند را 

به صورت اجباری قرنطینه کرده و اجازه تردد به آنها ندهد.
در این شــرایط نتایج یک نظرســنجی نشــان می دهد که حدود دو ســوم 
شــهروندان آلمانی با توجه به شــمار روز افزون آمار مبتالیان به کرونا خواستار 
اجرای مجدد طرح کار از خانه برای شــغل هایی که امکان پذیر اســت شــده اند. 
 این نظرســنجی که توســط موسسه سیوی انجام شده اســت نشان می دهد که 
6۱ درصد شهروندان خواهان اجرای این طرح بوده و تنها ۲8 درصد با آن مخالفند.

تشدید محدودیت ها در بلژیک
کشور بلژیک هم می خواهد با تشدید اقدامات کرونایی از قرنطینه جدید 
در این کشور به دلیل افزایش روزافزون مبتالیان جدید جلوگیری کند. دولت 
بلژیک روز چهارشــنبه از تشــدید محدودیت ها در این کشــور از روز شنبه 
 )امروز( برای مهار این بحران خبر داد. شــرایط کرونایی دراین کشور با حدود 
۱۱.5 میلیون سکنه اخیراً تشدید شده است. بر اساس جدیدترین گزارش ها، 
آمار مبتالیان در این کشــور افزایش 38 درصدی را نشــان می دهد. شــمار 
بیمارانی هم که روزانه در اثر ابتال به کرونا به بیمارســتان ها مراجعه می کنند 
اخیرا به 5۹ درصد رسیده اســت. همچنین بخش های مراقبت های ویژه هم 
مرتباً پر می شــوند. 75 درصد جمعیت بلژیک تا به حال علیه کرونا واکسینه 
شــده اند.در چک و اسلواکی هم موارد ابتالی روزانه به کرونا رکورد زده است. 
این دو کشور تشدید محدودیت ها را در دستور کار قرار داده اند.کشور هلند هم 
با حدود ۲۱ هزار نفر ابتال به کرونا در یک روز رکورد جدیدی را از آغاز بحران 
ثبت کرده اســت. به این ترتیب شــاخص ابتال به کرونا در این کشور با حدود 
۱7.4 میلیون ســکنه به باالی 7۰۰ نفر رسیده اســت. در هفت روز گذشته 
 بر اســاس اطالعات نهادهای بهداشــتی در این کشــور آمار مبتالیان جدید 

48 درصد رشد نسبت به هفته گذشته نشان می دهد.

 اعالم وضعیت اضطراری در آلمان 
پس از فوت 264 نفر بر اثر کرونا در یک روز

گزارش کیهان از آخرین تحوالت فلسطین

از پیش نویس قطعنامه حاکمیت فلسطین 
بر اراضی اشغالی 

تا شهادت اسیر فلسطینی با اهمال پزشکی


